Manual przeprowadzenia

Quizu Zróbmy Pokój

POZIOM ZAAWANSOWANY

za pomocą

bit.ly/quiz_zrobmy_pokoj_zaawansowany
Co to jest Kahoot?
Kahoot to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Aplikacja
Kahoot wymaga użycia urządzeń mobilnych uczniów i uczennic! Dzięki temu Quiz jest interaktywny,
ciekawy i edukacyjny. Do każdego pytania dołączamy opracowanie, które pomoże Ci poprowadzić
dyskusję albo przekazać wodne ciekawostki! Pamiętaj jednak, że Quiz podejmuje trudne tematy! W
prowadzeniu i rozmowie o trudnej sytuacji ludzi na świecie odnoś się do faktów i staraj się prowadzić
Quiz tak aby niczyja godność nie została naruszona.
Wykorzystaj QUIZ ZRÓBMY POKÓJ i przeprowadź zajęcia w ramach Akcji Zróbmy Pokój. Uczniowie i uczennice
dowiedzą się czym jest pomoc humanitarna, jak mądrze pomagać, poznają działania Polskiej Akcji Humanitarnej!
Quiz Zróbmy Pokój to ciekawie przedstawiona wiedza, zbiór zdjęć i filmów z misji PAH.
Do przeprowadzenia Quizu potrzebne są:






Komputer z dostępem do Internetu
Rzutnik (do wyświetlania interaktywnych pytań)
Urządzenia mobilne uczniów i uczennic z dostępem do Internetu
(smartfony, tablety) – jedno urządzenie na 3-5 osób
Link do Quizu Zróbmy Pokój
Applikacja Kahoot na urządzenia mobilne – może być - nie jest
konieczna.
Link do darmowego pobrania – kliknij tu!

Liczba osób:
Quiz Zróbmy Pokój można przeprowadzić w całej klasie! Najlepsza zabawa i nauka odbywa się w kilku
małych 3-5 osobowych grupach! Quiz można przeprowadzić też w całej szkole!
Wiek:
Quiz Zróbmy Pokój Podstawowy – szkoła podstawowa
Quiz Zróbmy Pokój Zaawansowany – szkoła ponadpodstawowa
Czas trwania:
Quiz Zróbmy Pokój trwa około 30 minut. Drugą część lekcji warto przeznaczyć na rozmowę o pomocy
humanitarnej albo wspólnie zastanowić się nad tym jak można zaangażować się w działania.
Przeczytaj nasze komentarze do pytań, które pomogą Ci poprowadzić Quiz Zróbmy Pokój!
Poznaj przebieg gry i pytania na następnych stronach!

Przebieg
Przygotuj rzutnik i komputer.
Kliknij w link do Quizu Zróbmy Pokój
Kliknij fioletowy przycisk: Play – na następnej stronie Play now
Kliknij fioletowy przycisk: Launch (uruchom), żeby uruchomić quiz
Pojawi się ekran rejestracji uczestników - uczniowie i uczennice
wchodzą na swoich urządzeniach na stronę kahoot.it, a następnie
wpisują numer gry (game pin), który wyświetlił się u góry strony.
Uwaga! Mogą też pobrać darmową applikację z Google Play –
link do pobrania
Po wpisaniu numeru gry (game pin) uczniowie i uczennice wpisują swoją nazwę: imię lub nick i klikają:
Join game (przyłącz się do gry). Wyświetli się komunikat: You’re In! (jesteś w grze). Teraz wszystkie grupy
czekają na uruchomienie gry przez Ciebie
Po lewej stronie wyświetla się informacja ile osób (grup) dołącza do gry: Players
Kliknij fioletowy przycisk: Start game (rozpocznij grę)
Na tablicy/ekranie wyświetli się pytanie i odpowiedzi (w różnych kolorach) Uczniowie i uczennice na
urządzeniu zobaczą tylko kolorowe kształty (sześciokąt, elipsa, trójkąt, kwadrat)  klikają kolor zgodny z
odpowiedzią na tablicy
Po udzielonych odpowiedziach na tablicy wyświetli się wykres
Dalej przejdziesz do tabeli wyników klikasz fioletowy guzik po prawej stronie ekranu: Next (następny)
Aby przejść do następnego pytania klikasz fioletowy guzik po prawej stronie ekranu: Next
Powtarzasz czynności do wyczerpania pytań
Na koniec klikasz fioletowy guzik po prawej stronie: End
Pojawia się komunikat, kto jest zwycięzcą i wynik punktowy
Klikasz fioletowy guzik: Next
Kolejna plansza, to szybkie badanie opinii uczniów na temat quizu: gwiazdka  poziom radochy (czy to
była dobra zabawa), learning  czy się czegoś nauczyli, recommend  czy polecają ten quiz, feeling 
wrażenie ogólne
Klikasz fioletowy guzik: Final scores  ostateczny ranking
Ostatnia plansza to tabela wyników. Można tu pobrać wyniki quizu w formacie .xls → kliknij
pomarańczowy guzik: Download results

Grafiki pochodzą ze strony kahoot.com

Quiz Zróbmy Pokój PAH – poziom zaawansowany
Pytania i komentarze
Quiz wyzwala wiele emocji oraz wymaga szybkich reakcji od uczestników i uczestniczek. Dla wzmocnionego efektu
edukacyjnego zachęcamy, żeby po każdej udzielonej przez drużyny odpowiedzi, uzupełnić informację dotyczą pytań.
Możesz to zrobić za pomocą gotowych komentarzy, które znajduje się pod każdym pytaniem.

Q1: O godności i równych niezbywalnych prawach wszystkich ludzi, które są postawą pokoju mówi:30 sec





Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.
Haska Agenda Wdrażania Pokoju
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ z 2015 r.

KOMENTARZ
Pełny cytat, który jest jedną z definicji pokoju brzmi „Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i

niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości
i pokoju świata”
Q2:Który z Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczy zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie?0





1
16
14
5

KOMENTARZ
Cele zrównoważonego rozwoju to zadania wyznaczone na arenie międzynarodowej, które obejmują plan rozwoju świata,
zakładając w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju.
Zadania te mają charakter globalny, co oznacza że wszystkie państwa na świecie zobowiązały się je realizować. Praca
nad ich realizacją angażuje wszystkie państwa, parlamenty, rządy lokalne, społeczności miast i obszarów wiejskich, a ich
osiągnięcie ma oznaczać dobre życie dla każdego z nas. Promowanie pokoju i inkluzywne społeczeństwo to cel 16.
Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju, które były uchwalone na lata 2000-2015. CZR
społeczność światowa wyznaczyła na kolejne 15 lat do 2030r.

Q3:Międzynarodowe prawo humanitarne to prawo regulujące między innymi:30 sec




zasady ochrony osób cywilnych podczas konfliktu
zasady handlu bronią
zasady traktowania zwierząt przeznaczonych do uboju

Q4:Ile toczyło się na świecie konfliktów zbrojnych w 2017 r. ?30 sec




65
222
220

KOMENTARZ
Dane z Conflict Barometer, raporcie wydawnym co roku przez Instytut Badania Konfliktów (HIIK) w Heidelbergu. Wojen o
najwyższym stopniu eskalacji (np. Syria) było 20 ( https://hiik.de/news)
W 2017 r. trwały aż 222 konflikty zbrojne na świecie. Jeżeli czas pozwoli osoba prowadzą, może zadać osobom
uczącym się pytanie: „Jak myślicie, to mało czy dużo?”

Q5:Na 105 laureatów Pokojowej Nagrody Nobla (od 1910r.) ilu było z krajów globalnego Południa?30 s





28
45
70
10

KOMENTARZ
Najbardziej znani to Nelson Mandela, Matka Teresa z Kalkuty, Dalajlama XIV, Kofi Annan, Mohammad Yunus, Wangari
Maathai, Aung San Suu Kyi. Pierwszym laureatem z krajów globalnego Południa był Albert John Luhtuli w 1960 r, działacz
z RPA.
Nominowany 5 razy Mahatma Gandhi nie otrzymał nigdy nagrody. Najmłodszą laureatką jest Pakistanka Malala
Yusufzai (miała 18 lat).
** Globalne Południe - Nazwa określania poziomu rozwoju państw . Próbując dzielić grupy krajów stosowano
różne nazwy, np. pejoratywnie brzmiącą “kraje Trzeciego Świata”, lub “kraje słabo rozwinięte czy rozwijające się”. Dziś
na określenie krajów bogatych używa się terminu “globalna Północ” a krajów biedniejszych “globalnego Południa”.

Q6:"Jedyna gwarancja pokoju znajduje się w nas samych." Kto jest autorem tych słów ?0 sec





Papież Franciszek
Dalajlama XIV
Antony de Mello
Nelson Mandela

KOMENTARZ
W oryginale: We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.
Dalajlama XIV, przywódca duchowy Tybetańczyków, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
Q7:Kto był autorem słynnych słów "I have a dream" i czego one dotyczyły?0c




Martin Luther King Jr, zniesienia dyskryminacji rasowej, USA
Nelson Mandela, zniesienia apartheidu, RPA
Wangari Maathai, zalesienia całego kontynentu afrykańskiego

Q8:Propagatorem walki politycznej odrzucającej przemoc - biernego oporu albo non violence był: sec




Mahatma Gandhi
Lech Wałęsa
Marshall Rosenberg

Q9:Ruch Zielonego Pasa to pokojowy ruch, który zasadził 30 mln drzew. Gdzie się rozpoczął?30 sec





Wyspy Zielonego Przylądka
Kenia
Nowa Zelandia
Grenlandia

KOMENTARZ

Ruch Zielonego Pasa (Green Belt Movement) zainicjowany przez Wangari Maathai zaczął się w Kenii i rozprzestrzenił się
na sąsiednie kraje Afryki. Przyczynił się także do stworzenia wielu nowych miejsc pracy (w szkółkach leśnych zatrudnienie
znalazło kilkadziesiąt tysięcy Kenijek) i zapobiegł postępującemu pustynnieniu kontynentu i związanych z
nim biedy i głodu. Wangari Maathai otrzymała za to Pokojową Nagrodę Nobla.

Q10:Edukacja jest metodą zapobiegania wojnom. Ale z powodu wojen na świecie do szkoły nie chodzi:0ec




Ok. 27 mln dzieci
Ok. 15 mln dzieci
Ok. 60 mln dzieci

KOMENTARZ
Dane Unicefu https://www.unicef.org/media/media_100857.html

Q11:Wszystkie państwa UE wydają rocznie na zbrojenia więcej procent PKB niż na edukację.0 sec



Prawda
Fałsz

KOMENTARZ
w 2016, wydatki 28 krajów UE na edukację wyniosły 4.7 % PKB. Najwięcej w Islandii, Danii, Szwecji i Belgii. Podczas
gdy na zbrojenia UE wydaje średnio 1,3% (2016) – najwięcej w Estonii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Francji. Islandia nie
posiadająca stałej armii wydaje zaledwie 0.1 % PKB. Według Światowego Ranking Pokoju jest na 1 miejscu (2018 r)

Q12:Pokój nie istnieje sam z siebie. Muszą być spełnione określone warunki. Najważniejsze to: sec




wolność, sprawiedliwość społeczna, równość
nowoczesna, dobrze wyszkolona armia
szacunek dla środowiska i zasobów naturalnych

Q13:Na zdjęciu mural jako przykład artywizmu, czyli aktywizmu za pomocą sztuki. Ukazuje on: sec




Mural w Sudanie Płd. w ramach akcji "Jestem zmęczony wojną"
Mural w szkole żeńskiej w Somalii wykonany przez uczennice
Mural wykonany przez osoby ocalałe z genocydu w Rwandzie

Q14:Po 10-letniej wojnie domowej w Nepal utworzono unikatowe ministerstwo. Jest to:0 sec




Ministerstwo ds pokoju i odbudowy
Ministerstwo ds pojednania narodowego
Ministerstwo usuwania skutków wojny

Q15:Pacyfa - najczęściej po gołąbku używany symbol pokoju stworzona została pierwotnie jako:0 sec




Logo kampanii na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego
Symbol antywojennych protestów przeciwko wojnie w Wietnamie
Symbol marszu pokojowego Martina Luthera Kinga jr

Przyjemnego grania!

Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę – kliknij tu – albo wejdź na: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH

